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A História dos Conselhos Escolares na 
Perspectiva da Gestão Democrática: um 

breve panorama

1ª parte: Panorama histórico dos Conselhos 
Escolares e o papel da escola no contexto atual

2ª parte: Formação Continuada a distancia da 
UFSCar (indicadores e possibilidades)



Com o objetivo de compreender o papel do 
Conselho Escolar

Caracterizar               Conselhos em geral 

Conselho Escolar em particular

Conselhos: derivado do latim consilium apresenta
diferentes conotações.
História da humanidade: conselhos dos anciãos; conselhos
de notáveis etc.
Aconselhamento a reunião para decisão de assuntos
políticos (direito canônico: Consilium Episcopale)

Dicionário Houaiss (2001, p. 807) apresenta doze
acepções diferentes: opinião, aviso quanto ao que cabe
fazer; bom senso, sabedoria e prudência; opinião
refletida; grupo de pessoas apontando ou eleito como
corpo consultivo e/ou deliberativo; organismo público
destinado ao assessoramento de alto nível e de orientação
em vários campos da atuação do governo etc.



O termo Conselho: foi utilizado para designar ao
longo da história humana instituições bem
diferentes, com funções, organização e
composição as mais variadas.

São estruturas políticas antigas, com registros
constatados já nas primeiras civilizações da
Antiguidade mesopotâmica. Em geral, são
conselhos de anciãos, sacerdotes ou de
notáveis, cujo o papel era aconselhar os
soberanos em aspectos religiosos ou momentos
de crise.

O conselho, em suas origens, no geral, era uma
instância formada por uma coletividade
bastante seleta, preocupada com a
governabilidade e a manutenção de um
determinado status quo.



No Brasil:

Período colonial: nas diferentes localidades e na sede da
Coroa Portuguesa, seguindo o antigo modelo de
assembléias de notáveis comuns à administração
portuguesa.

Período monárquico: é instituído um conselho de
Estado, com características de conselho dos nobres, tendo
papel de mediação e conciliação dos conflitos entre a
Coroa e os diferentes grupos políticos que se lhe
contrapunham.

Período republicano: criou-se a concepção de conselhos
setoriais voltados para aspectos políticos específicos como
os sanitários, saúde, trabalho etc. Seu papel ficou apenas
como mediador entre as ações políticas do governo e os
interesses privados da sociedade.

Característica específica dos conselhos políticos ao longo
da história do Brasil – seu caráter conciliatório.



Ao longo do século XX, o Estado e aqueles que
por meio dele exerciam o poder, apresentavam-
se como os provedores da ordem e da justiça.
Não fazia sentido, portanto, abrir espaços
colegiados, para participação de setores não
pertencentes a essa elite.

Foi apenas no final da década de 1980, com
as lutas pela redemocratização após o período
de ditadura militar, que a população, ou ao
menos uma parte dela, descobriu os efeitos
da mobilização social.

Essas lutas garantiram a conquista de um
espaço de participação e conquistou a
introdução da gestão democrática em
diversos itens da administração pública.



Em tempos mais recentes conselho representa a
constituição de colegiados populares e de fábricas
na tentativa de rompimento com o formato
discriminatório de governos de alguns poucos.

No século XIX os conselhos surgem pelo desejo do
povo inserir-se, de algum modo, no governo.

Existe um caráter contraditório presente na
história:

A princípio os conselhos representavam um
favorecimento da governabilidade por grupos
seletos.

Posteriormente, apropriados pelo grupo de
esquerda como instância de caráter
descentralizador do poder em prol das
camadas populares.
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Esfera Política
Três tipos de Conselho no século XX, no Brasil:

(GOHN, 2001)

Década de 70:
- Criado pelo poder executivo para mediar suas
relações com os movimentos e com as
organizações populares

- Os populares, construídos por movimentos
populares ou setores organizados da sociedade
civil e suas relações de negociações com o poder
público.

Década de 80: 
- Os institucionalizados, com possibilidade de
participar da gestão dos negócios públicos criados
por leis originárias do poder Legislativo surgidos
após pressões e demandas da sociedade civil.



Esfera Legal:
A Constituição de 1988 foi a primeira a introduzir a
concepção de conselhos com finalidade de garantir
os direitos sociais, entendidos como aspectos
essenciais da realização plena da democracia no
Brasil.

Essa perspectiva pretendia eliminar a antiga
tradição política centralizadora brasileira que
sempre foi o principal recurso de concentração de
poder das elites políticas e econômicas.

Pode-se definir os conselhos como espaços
públicos de composição pluralista constituídos
por representantes da esfera estatal e da
sociedade, pode ter natureza deliberativa ou
consultiva, com a função de formular e
fiscalizar a execução das políticas públicas.



Na educação
Os conselhos existem desde o tempo do Império como 
agentes de conciliação entre governo e elites locais.

Ato Adicional 1834 – criação de conselhos escolares 
provinciais e distritais nos municípios.
Posteriormente, no período republicano cria-se o conselho 
superior de educação.

Decreto nº 19.850 – dispositivo legal para a criação do 
Conselho Nacional de Educação e os Conselhos Estaduais de 
Educação.

A partir da LDB nº 9394/96 os conselhos da área educacional 
assumem novas características e, a partir da necessidade 
dos municípios criarem seus próprios sistemas municipais de 
educação. 

Após a Constituição de 1988, os municípios foram 
considerados como entes federados, e portanto, autônomos, 
assim o Conselho Municipal de Educação e o Conselho de 
Acompanhamento do Fundeb passaram a ter importante 
papel na determinação e fiscalização de políticas públicas 
municipais.



A concepção de gestão democrática baseia-se na
participação concreta dos segmentos populares no
processo decisório como condição básica para efetivação
de gestão que atende aos interesses de toda a população e
não apenas das elites.

Os conselhos possibilitam que recursos destinados à
educação sejam utilizados com maior eficiência e
abertura de uma nova forma de relacionamento entre
sociedade civil e poder político local.

Dois entraves: 1) Ao instaurar os Conselhos temos na sua
concepção inibir a possibilidade de uma administração
centralizadora, baseada no controle de um único líder.

2) Outro problema, consiste em criar no conselho a
expectativa de autonomia e poder de deliberar para
além da legislação que disciplina o funcionamento da
administração das escolas, no nível municipal, estadual ou
federal. A impossibilidade de se contrapor às normas
estabelecidas superiores que normatizam e estabelecem a
organização e funcionamento das escolas gera uma
frustração permanente, dando a impressão de que se
trata de um colegiado artificial, sem importância.



SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO

identidades/papéis

Novos conhecimentos
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O estudo e a reflexão sobre a democracia e as 
formas de práticas democráticas, tornam-se 
importante para a compreensão do mundo 
atual, pois a partir da segunda metade do 

século XX inúmeras transformações nas áreas 
política, econômica e social, determinaram a 
ampliação das demandas por direitos e por 

participação nas questões de interesse 
coletivo. 

O que indica a necessidade de reavaliação das 
formas tradicionais de solucionamento das 

questões surgidas no interior das sociedades.



A ideia de processo implica na forma pela qual as relações
políticas são organizadas, de maneira que ocorra a
participação do maior número possível de sujeitos
envolvidos, com interesse direto e indireto nas questões
discutidas. A participação resulta na construção do bem
comum.

A democracia se desenvolve plenamente no conflito e
na divergência de ideias enquanto método de
solucionamento pacífico das demandas sociais.

Um processo democrático não se caracteriza por relações
políticas e sociais homogêneas, antes se caracteriza pelo
conflito e pelo dissenso.

A democracia é um processo que prescreve formas de
apuração válidas entre interesses distintos e divergentes
com vistas a abstrair o bem comum, cuja natureza é
incompatível com interesses privados. Esse bem comum
só poderá ser desvendado pela participação efetiva
do maior número de sujeitos envolvidos.
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O PAPEL DA 
ESCOLA 

NO ATUAL 
CONTEXTO
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ESTATAL 

(burocrática)

PÚBLICA 

(aberta à 
participação)

Cultura formal

(científica)

Cultural formal + cultura 
experienciada (o que 
acontece na rua, na 
praça, nos meios de 

comunicação, na família, 
no trabalho, etc.)

Ênfase na instrução

(ciência)

Ênfase na formação 
ampla

(ciência , técnica, 
linguagem, estética e 

ética)

Quadro de perspectivas da escola
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Dois grandes entraves:

1) Trabalho coletivo com a 
equipe escolar:

Elaboração do PPP: sonhos e metas,
os valores fundamentais da escola, a 

concepção de educação

2) Comunicação com a comunidade

“Com quem falamos e como falamos ?”
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Papel da escola: 

- Capacidade de receber e 
interpretar informações

- Interagir e articular-se com 
as práticas sociais.

Por isso a importância da 
participação:

Conselhos Escolares
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AS VANTAGENS DE TER UM CONSELHO 
ESCOLAR FUNCIONANDO:

1ª As decisões refletem o coletivo.
2ª As ações são mais legitimadas.
3ª Controla e fiscaliza melhor a sociedade
civil sob a execução da política educacional.
4ª Possui maior transparência nas tomadas
de decisões.

5ª Garante as comunidades escolar e local
maior expressão de idéias colaborando para
que as decisões ajudem na resolução de
problemas.
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PARA QUE OCORRA A PARTICIPAÇÃO 
EFETIVA DO CONSELHO ESCOLAR É 

IMPORTANTE:

1º Escolher bem os representantes.

2º Participar das decisões com igualdade.

3º Informar com antecedência a pauta das
reuniões.

4º Expressar sempre as opiniões;

5º Garantir o respeito às decisões
tomadas;

6º Convocar reuniões para assuntos
urgentes.
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Existe o desafio de lutar pela garantia
dos direitos de todos(as) os(as)
envolvidos na escola, evitando priorizar
vontades individuais e/ou de partidos
políticos, de governos temporários.

Dessa consciência será possível obter
uma instituição escolar aberta à
representatividade e a participação, com
um Conselho Escolar que tenha caráter
deliberativo, com perspectiva de gestão
democrática.
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2ª parte: Formação Continuada 
a distancia da UFSCar 

(indicadores e possibilidades)

A formação  da UFSCar abarca setores das 
Secretarias Municipais de Educação (SME) e 
Secretarias Estaduais de Educação (SEE),

de seis (6) estados brasileiros: 
São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, 

Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul
na perspectiva de envolver educadores num 

amplo e democrático debate sobre a realidade 
vivida em seus municípios e estados, 

projetando o Conselho Escolar como espaço de 
integração e democratização. 
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Ano Oferta/

Estados

Nº de vagas Carga 

Horária 

Fase 1

Carga 

Horária 

Fase 2

Total de 

horas 

Total de 

meses

2009

2010

1ª 

SP

Total:1.300

Fase 1

800 

Fase 2

500 

80hs 80hs 160hs 8 meses

2010

2011

2ª 

SP, PR, 

SC e RS

Total:1.300

Fase 1

800 

Fase 2

500 

80hs 100hs 180hs 10 

meses

2011

2012

3ª 

SP, PR, 

SC, RS, 

RJ e ES

Total:2.000

Fase 1 e 2

1.000

2º semestre 

Fase 1 e 2

1000

100hs 100hs 200hs 12 

meses

Quadro de oferta da UFSCar:
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Segundo orientação da SEB/MEC a estrutura do curso de extensão
foi dividida em duas fases complementares: Fase 1 e 2 (200 hs).
Sendo que a Fase 1 (100hs) é pré-requisito para cursar a
segunda fase (100hs).

Na Fase 1 do curso, refletimos sobre os conhecimentos dos
cadernos 1 a 5 do Programa Nacional de Fortalecimento dos
Conselhos Escolares, e ao término destes conteúdos realizamos o
Plano Inicial, completando assim as 100 horas.
Na Fase 2, as temáticas estão relacionadas com os cadernos 6 a
12. Ao término destes conteúdos elabora-se o Plano de Ação.

Plano Inicial (PI) e Plano de Ação (PA)
Estas duas ações são desenvolvidas com vistas a obter um melhor
amadurecimento das reflexões relacionadas com os assuntos já
estudados. O objetivo desses planos é promover ações que
fortaleçam o Conselho Escolar das cidades dos cursistas,
dando foco nas questões particulares de cada município, e levando
em conta as suas diferentes realidades.
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Os melhores Planos de Ação da 1ª oferta e as nossas reflexões 
teóricas a respeito dos Conselhos Escolares resultou na publicação 
do livro:  “Conselho escolar: algumas concepções e 
propostas de ação”
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Ano                         Oferta

e

Estado

Nº de 

educadores 

interessados

Nº de 

matriculados

Cursistas que 

finalizaram a

Fase 1

Cursistas que 

se 

matricularam 

na Fase 2

Cursistas que 

finalizaram a

Fase 2

2009
2010

1ª 
SP

1.200

Ofertamos 
800 vagas

933

(desistiram 
583)

350

Ofertamos 

500 vagas

321

(desistiram 
87)

234

2010
2011

2ª 

SP, PR,
SC e
RS

1.936 

Ofertamos 
800 vagas

1.298

(desistiram 
478)

820

Ofertamos 

500 vagas

613

(desistiram 
164)

449

2011
2012

3ª

SP, PR, 
SC, RS, 
RJ e ES

3.121

Ofertamos 
1000 vagas

1.245 

Fase 1 -
1.151

Fase 2 - 94

Hoje
estamos 

com:
Fase 1-

1030
Fase 2 –

84

Ofertaremos

1000
Vagas

?

Até agora 
certificados 

pela 
UFSCar 

234 + 449

683



Para o 2º semestre de 2012:
Parceria com as Secretarias estaduais e municipais de 

educação.

Nesta 3ª oferta (1º semestre de 2012) temos cursistas de:

ABATIÁ, ADRIANÓPOLIS, ALMIRANTE TAMANDARÉ ANTONINA, APUCARANA, 
ARAPOTI, ARARUNA, ARAUCÁRIA, ASSAÍ, ASSIS CHATEAUBRIAND, ATALAIA , BARBOSA 
FERRAZ, BARRACÃO, BITURUNA, BOM SUCESSO, CAFEZAL DO SUL,CALIFORNIA, 
CAMBÉ, CAMPO BONITO, CAMPO LARGO, CAMPO MAGRO, CAMPO MOURÃO, CÂNDIDO 
DE ABREU, CANDOI, CAPÃO BONITO, CASCAVEL,CASTRO, CIANORTE, CLEVELANDIA, 
COLOMBO, COLORADO, CORBELIA, CORNELIO PROCOPIO, CORONEL VIVIDA, 
CURITIBA, DOIS VIZINHOS, FAROL, FAZENDA RIO GRANDE, FENIX, FLORAI, FOZ DO 
IGUACU, FRANCISCO BELTRAO, GODOY MOREIRA, GOIOERE, GOIOXIM, GUAMIRANGA, 
GUARAPUAVA, IBAITI, IBIPORA, IMBITUVA, INACIO MARTINS,IRATI, IRETAMA, IVAI, 
IVAIPORÃ, JABOTI, JACAREZINHO, JAGUARIAÍVA, JANDAIA DO SUL, JARDIM ALEGRE, 
JATAIZINHO, JURANDA, KALORE,LARANJEIRAS DO SUL, LOANDA, LONDRINA, 
LUNARDELLI, MAMBORÊ, MANDAGUACU, MARECHAL CANDIDO RON, MARILANDIA DO 
SUL, MARINGÁ, MATINHOS, MAUA DA SERRA, NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE, NOVA 
LONDRINA, PAIÇANDU, PALMAS, PALMEIRA, PARANAGUÁ, PARANAVAI, PATO BRANCO, 
PINHAIS, PINHALÃO, PINHÃO, PIRAQUARA, PITANGA, PITANGA, PONTA GROSSA, 
PORECATU, PRADO FERREIRA, PRUDENTÓPOLIS, QUATIGUÁ, QUINTA DO SOL, 
RESERVA DO IGUAÇU, RIBEIRÃO DO PINHAL, ROLÂNDIA, RONCADOR, RONDON, SANTA 
LÚCIA, SANTO INÁCIO, SÃO JOÃO, SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS, SÃO JOSÉ DOS 
PINHAIS, SÃO MATEUS DO SUL, SÃO PEDRO DO IVAÍ, SARANDI, SIQUEIRA CAMPOS, 
TAPEJARA, TELÊMACO BORBA, TERRA RICA, TOLEDO, TOMAZINA, TUNAS DO PARANÁ, 
UMUARAMA,URAÍ, VERA CRUZ DO OESTE, VERÊ, VIRMOND.

e-mail: inscricao.fce.ufscar@gmail.com


